
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

___________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหนวยงานกลางทางวิชาการ
ท่ีมีภารกิจใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ท่ีสนใจทําวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ ตามความตองการของสังคมและชุมชนรวมท้ังจัดการความรูเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยสู
การใชประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางผลงานวิชาการสูการยก
ระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน

ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดเปาประสงคในการยก
ระดับผลงานวิจัยคณาจารย นักศึกษาสูการเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธและแผนงานสงเสริม
และสนับสนุนการ และจุดเนนของการใหทุนงานวิจัย ๔ Platform ที่สอดคลองกับกรอบการวิจัยของประเทศ
ดังน้ี

๑. Platform ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

๒. Platform ๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายสังคม

๓. Platform ๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

๔. Platform ๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมลํ้า

ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ไดตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑ - ๖๕) โดยกําหน
ดกรอบการใหทุนสนับสนุนการวิจัยออกเปน ๙ ประเภท ไดแก

๑. ชุดโครงการวิจัยดานสังคมศาสตร

๒. ชุดโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร

๓. ชุดโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

๔. ชุดโครงการบูรณาการขามศาสตร

๕. ทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และขอเสนอโครงการวิศวกรสังคม

๖. ทุนสตารทอัพ

๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม



๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม/ตอยอดงานวิจัยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัยคณาจารย์ 

นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุน

งานวิจัย ๔ Platform ที่สอดคลองกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้ 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 

๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 

๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๕) โดยกำหนดกรอบการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ 

๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 

การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

พฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมา

แก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform ทั้งนี้

ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร ์

การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและขั้นตอน เกี่ยวกับธรรมชาติ 

สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่เพื่อ

สุขอนามัย เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนา

ประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุด

โครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน  

(โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)  

๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการวิจัยเกี่ยวกับความรู้



~ ๒ ~ 

ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายคน

หรือสัตว์ เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนา

ประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย  ๔ Platform โดยภายใต้ชุด

โครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ - 

๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ 

เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู ้ความเชี ่ยวชาญมาการบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ทั ้งศาสตร์ด้าน

สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม 

ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับ

ทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน

วิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๕. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

๕.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพื่อการสำเร็จการศึกษา 

(วิทยานิพนธ์ : thesis) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยนักศึกษาจะต้องกำลังศึกษา

อยู่ และอาจารย์ที่ปรึษาทำหน้าที่เป็นผู้รับทุน ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาและรายงานผลการดำเนินการต่อสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  (โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน) 

๕.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 

  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพื่อเป็นที่ปรึกษานักศึกษาดำเนินโครงการวิจัย และการเป็นวิศวกรสังคมร่วมกับกอง

พัฒนานักศึกษา เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๕ พื้นที่ ได้แก่  ๑) พื้นที่เขตดุสิต-พระ

นคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหมอมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๒) พื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม ๓) พื้นที่จังหวัดระนอง ๔) พื้นที่จังหวัดนครปฐมและ ๕) พื้นที่จังหวัดอุดรธาน(โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 

บาท จำนวน ๑๐ ทุน) 

๖. ทุนสตาร์ทอัพ  

ให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาให้ทุน

จากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นำมาใช้แก้ไขปัญหาของผู้ใช้ ที่มีความโดดเด่นและเป็น

แบบอย่างที่ดีสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสามารถนำผลงานนวัตกรรมต้นแบบไปนำเสนอในเวทีนักลงทุนระดับชาติหรือ

นานาชาติ  (โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 



~ ๓ ~ 

๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, SCImago Journal Rank (SJR) หรือใน

ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะใน

ฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังนี้  

 ๗.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago 

Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ที่ ๒ (Q2) (บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวนบทความ)  

 ๗.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago 

Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๓ (Q3) ควอไทล์ที่ ๔ (Q4) (บทความละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวนบทความ) 

  

 ๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  

 เป็นการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ในลักษณะโครงการเดี่ยว 

(โครงการละไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 

 ๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม เพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม จะต้องพัฒนาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นำผลงานไปประกวดในเวที ระดับชาติและนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด รวมถึงการนำผลงานที่ผ่านเวทีประกวดไปเสนอในงานนิทรรศการในประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ (โครงการละไม่เกิน  

๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

   

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

 ๑. กรณีทุนชุดโครงการ 

  (๑) อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

  (๓) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้  

เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออื่นๆ 

  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัยบุคคลภายนอกนั้น

จะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) 

  (๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๖) จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 



~ ๔ ~ 

  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

  (๘) เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ใน 

ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

๒. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 

  ๒.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  (๑) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพื่อการ

สำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) 

  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยแล้ว และเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการสำเร็จ

ตามเวลาที่กำหนด 

  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการทีข่อรับทุน 

  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 

เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออื่นๆ 

  (๕) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก

สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) และไม่อยู่ระหว่างลา

ศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 

  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

  ๒.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 

  (๑) มีนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจ

สร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย 

  (๒) สามารถดำเนินงานวิจัยและลงพื้นที่วิจัยตามขอบเขตพื้นท่ีที่กำหนดได้ 

  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 

เช่น รายงานผลการวิจัยผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 

  (๕) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก

สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) และไม่อยู่ระหว่างลา

ศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 



~ ๕ ~ 

  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

๓. ทุนสตาร์ทอัพ  

(๑) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ ๓ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานสร้าง

ต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อการสำเร็จการศึกษา 

  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม

เชิงพาณิชย์และเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการสำเร็จตามเวลาที่กำหนด 

  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 

เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 

  (๕) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก

สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) และไม่อยู่ระหว่างลา

ศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 

  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 ๔. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้

 (๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 (๒) ต้องเป็นบทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer Review) 

เป็นที่ยอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งต้อง

ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันที่ย่ืนขอทุนสนับสนุน 

 (๓) บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ ครั้ง 

 (๔) บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความซ้ ำซ้อนจากระบบอักข

ราวิสุทธิ์ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

 (๕) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื ่อในบทความเป็นชื ่อแรก (First Author) หรือเป็นผู ้ร ับผิดชอบงานหลัก 

(Corresponding Author) ที่สามารถตรวจสอบได้ กรณีที่บทความมีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นอาจารย์

พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่บทความที่มีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding 



~ ๖ ~ 

Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่

ใน SJR คลอไทล์ที่ ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 

 (๖) มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน ๕๐๐ อันดับ

แรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นไป 

 (๗) มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ 

องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ใน

ภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 (๘) มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรหรือหน่วยงาน R&D 

ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลที่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 (๙) มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ 

องค์กรธุรกิจต่างๆ 

(๑๐) เป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมีรายละเอียด ปีที่ ฉบับที่ เดือน 

ปี และเลขหน้า ของวารสารที่ตีพิมพ์บทความนั้น 

(๑๑) เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract) ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

(๑๒) ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และใช้อีเมล

โดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพมิพ์เผยแพร่บทความ 

(๑๓) บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และไม่เป็น

ส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(๑๔) บทความทีข่อทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้ขอรับทุนสนับสนุน 

(๑๓) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๕. กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

  (๑) อาจารย์ใหม่ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๒) ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนใดๆ มาก่อน และเป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หากทาง 

สถาบันวิจัยตรวจสอบพบภายหลัง จะขอสงวนสิทธิ์การรับทุน 

  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัย บุคคลภายนอก

นั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด)  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็ม

เวลา 



~ ๗ ~ 

  (๕) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

  (๖) เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ใน 

ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

(๗) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๖. กรณีทุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

  (๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัย บุคคลภายนอก

นั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด)  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็ม

เวลา  

(๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการตามที่ เสนอในโครงการขอรับทุน

สนับสนุน 

  (๓) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานวิจัยหรือรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๔) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

(๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่

ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ลักษณะข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอทุน 

 ๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาราชภัฏสวน 

สุนันทา 

 ๒. เป็นโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 

 ๓. สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น (สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง) 

 ๔. สนับสนุนโครงการในลักษณะโครงการวิจัยเด่ียว (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) 

 ๕. โครงการที่ขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมอย่ างน้อยโครงการละ ๑ คน 

และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดขึ้นในโครงการวิจัย 

 ๖. โครงการที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับการจัดอันดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ 



~ ๘ ~ 

  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และ/หรือ

เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยที่ชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่ง 

  (๒) เป็นบทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที ่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพจาก สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มTCI 1 / กลุ่มTCI 2) ใน

สถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล 

(๒) เป็นบทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และ

อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๑-๔ (Q1-Q4) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล  

๗. จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานใช้ประโยชน์ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องได้แนบท้ายข้อเสนอ

โครงการ 

 ๘. ในกรณีที่ใช้คนหรือสัตว์ เพื่อการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในคน 

หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตาม

มาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 

 

แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 

 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 

 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่งเพื่อให้ทราบ

ข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทางภูมิศาสตร์และ

เศรษฐกิจพื้นฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ 

หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 

 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 

 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยที่มีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุมสภาพการณ์และตัว

แปรที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ 

หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถนำผลการวิ จัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี 

หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

 ๓. การวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 



~ ๙ ~ 

 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สามารถได้ผลงานวิจัยที่เป็น

รูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ

ผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด

ที่เป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพื้นที่อื่น และ/หรือ 

คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพื้นที่นำผลการวิจัยไปบรรจุเป็น

นโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ หรื อ ประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

เป็นต้น 

  

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 

 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีที่เป็นชุดโครงการ) จะต้องมี

ความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอใน

ระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 

 

วิธีการเสนอโครงการวิจัย 

 ๑. ผู ้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจ ัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/

โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://ris.ssru.ac.th/ 

 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย) 

 ๓. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่

เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒

โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาตินั้นๆ 

 ๔. ผู ้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล 

 ๕. โครงการวิจัย ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการ (ถ้า 

มี)  



~ ๑๐ ~ 

กำหนดเวลารับสมัคร 

 รอบที่ ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 

 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ ๐๙๘-๒๗๒-

๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาวอารยา ยอดฉิม, 

๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่าน

ระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต ์http://ris.ssru.ac.th/ 

รายชื่อฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
๑.  ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
๒.  MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
๓.  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
๔.  Web of Knowledge (http://wokinfo.com) Web of Science Core Collection (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, 
 SSCI, AHCI และ ESCI) 
๕.  SJR  (http://www.scimagojr.com/)  
๖.  JSTOR (https://www.jstor.org/) 
๗.  Project Muse (https://muse.jhu.edu/) 
๘.  PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) 
๙.  ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) 

 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.info.scopus.com/
http://wokinfo.com/
https://muse.jhu.edu/
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